
Chirojaar 2021-2022
Okt-nov-dec

CHIRASKE

CHIRO DATA

03/10: Chiro
17/10: Chiro
31/10: Chiro
14/11: Chiro
28/11: Chiro

05/12: Sint Chiro
10/12: Avondchiro
12/12: Filmchiro



Verjaardagen

Tsjoepen
Theo: 01/10
Oscar: 26/10
Emile: 29/12

Speelclub
Linde: 20/10
Marilou: 14/12

Rakwi’s
Linde: 20/10
Jorbe: 29/10
Aude: 10/11
Mano: 29/11

Leiding
Amelie: 29/10
Ibe: 19/11
Luna: 06/12
Judith: 23/12

Tito’s
Ellen: 01/11
Jarn: 10/12
Elisa: 15/12

Keti’s
Lukas: 09/10
Jutta: 22/10
Tuur: 31/10
Jille: 21/11
Linde: 19/12

Aspi’s
Helena: 13/10
Ciska: 14/11
Anna: 10/12
Daan: 23/12



Vaarwel

Na vele fantastische jaren nemen we afscheid van deze 3
toppers!! We hebben samen gelachen, samen tranen gedeeld,
soms ook eens een kleine frustratie gehad toen corona weer
roet in het eten gooide maar we hebben toch vooral veel
liefde gedeeld! Wij koesteren jullie 1 voor 1 in ons hart en de
Chiro is voor altijd een thuis voor jullie. Bedankt voor al die
mooie momenten en bedankt om onze Chiro mee kleur te
geven. We gaan jullie missen!
Xoxo



Nieuwe leiding



Nieuwe leiding



Nieuwe leiding



Nieuwe leiding



Nieuwe leiding



TSJOEPEN

Dag allerliefste tsjoepen,

Er zijn al een paar Chiro’s achter de rug, hopelijk vonden jullie
deze al super tof. Want er zullen er zeker nog veel aankomen!
Gelukkig is die corona al wat weg, dit zorgt voor heel veel
mooie vooruitzichten zoals weekend, mega toffe Chiro
zondagen met iedereen en natuurlijk ons fantastisch kamp.
Hopelijk gaan jullie heel braaf zijn de komende Chiro’s anders
vertellen we het aan de Sint die we heel binnenkort zullen
ontmoeten.
Ik weet niet of dat jullie het al gemerkt hadden, maar we
hebben een nieuw vriendje genaamd Ribbel. Hij zal altijd met
ons meereizen op elke Chiro verzorg hem dus maar heel goed.
Misschien krijg jij hem ook wel eens mee naar huis.

Wij zijn alvast mega enthousiast voor het nieuwe jaar,
hopelijk jullie ook!

Vele groetjes van de leukste leiding
Amelie, Laure en Margot



SPEELCLUB

Hey lieve speelclubsssss,

wij kunnen niet wachten om er samen met jullie een super tof
Chiro-jaar van te maken!! Met veel aangename verrassingen
en de ene activiteit nog leuker dan de andere.
De sfeer zal er altijd goed inzitten want zoals we weten hoe
meer zielen hoe meer vreugde!! Dus verwacht jullie maar aan
veel leuke spelletjes :))
Ook zijn we al eens aan het kijken voor jullie een onvergetelijk
Chiro-weekend te geven.
Willen jullie alvast 2 tips? Los dan deze rebussen op ;)).

Tot snellllll!

Groetjes,
Ibe, Jonah en Lyssa



RAKWI’S

Joooow Rakiwi’s,

we beginnen het jaar al direct met een kei moeilijk raadseltje.
Wat is groen, leuk, lekker en heeft haar? Een RAKIWI!!!
Voila, zo is het niveau al direct gezet. Probeer daar maar eens
over te geraken ;) Dat zal heeeeeeeel moeilijk worden, maar
niks is onmogelijk.
Wat staat er ons eigenlijk allemaal te wachten dit jaar?
Mega coole zondagnamiddagen, een super deluxe weekend
en een geniaal kamp! Dat wil je echt niet missen hoor,
dus komen is de boodschap!
Wij hebben er alvast suuuuuuuper veel zin in en we kijken er
naar uit om elke zondag voor jullie klaar te staan!
Hopelijk bezorgen jullie ons niet te lastige Chiro's want naast
de Chiro moeten we veel voor school doen en dat is heel
vermoeiend! Al bij al hopen we dat jullie er evenveel zin in
hebben als ons ;)

Greetz,
Astrita en Milka



TITO’S

Joowwww Tito’s!!!!
Wat een toffe groep en toffe sfeer heerst er binnen de tito’s!
Zijn jullie klaar om alweer 1000 nieuwe, mooie
chiroherinneringen te maken samen met ons?
Misschien staan we een jaar later weer op het veld en dragen
we een paar mooie lampions bij ons.
Maar daar denken we nu nog niet aan, nenenenee!
Eerst vliegen we er samen in, patat!!
We mogen na 2 jaar ook eindelijk terug op weekend, yess!!

Nu dat vuil virusje ons weer toelaat om zotte chiro
namiddagen te organiseren, gaan wij daar mooi gebruik van
maken om vanalles te kunnen doen. Dus hopelijk zijn jullie
even hyped als wij. We gaan er samen een super zot jaar van
maken met uitdagende spelletjes voor jullie. Zorg maar dat
die chiro hemden, truien, rokken en t-shirts klaarliggen want
we gaan er helemaal invliegen!



Groetjes Van Jullie allerliefste leiding die al staat te popelen
voor de volgende chirozondag!!
Elias, Judith en Jolien xxx



KETI’S

Heyyyyy
Zoals jullie al weten zijn wij (Emily en Liesl) jullie leiding voor
dit jaar! Joeppiiieeeeeee! Even een korte voorgeschiedenis van
ons. Wij zitten al 13 jaar samen in de CHIRO. Wij kennen
elkaar dus al door en door. Nu moeten jullie ons en wij jullie
nog goed leren kennen. Hiermee zijn we op startdag al
begonnen. Zo zijn we al te weten gekomen dat Liesl niet echt
een persoon is om auto te rijden (blijkbaar), en dat Emily tóch
wat lomper is dan Liesl. Wat we van jullie nog onthouden
hebben is dat iemand 7 hobby’s heeft, dat sommige keti’s
elkaar beter kennen dan dat ze zichzelf kennen, dat we
(hopelijk) twee nieuwe leden hebben, dat we een top groep
zijn en dat het een fantastisch jaar zal worden!!!
Wij hebben alvast wat plannen voor dit jaar:

- weekend
- ketibivaaaakkkkk!!
- zooooooooooooooooot kamp
- ouders worden
- het donker ontdekken

kortom herinneringen maken voor het leven
Wij kijken er alvast naar uit :)

Kusjes en knuffels,
XOXO
Emily, Liesl en Papi Chulla



ASPI’S

Hey liefste aspiranten!!!

Omdat we al gemerkt hebben dat jullie mega excited zijn voor
leefweek (net zoals ons) hebben wij een kruiswoordraadsel
gemaakt voor jullie over wat wij denken dat jullie allemaal
gaan uitspoken tijdens deze onvergetelijke week.
Wie hem als eerste correct kan oplossen krijgt een surprise op
leefweek! #omg #spannend #ikwilwinnen
#lunaengofzijndeleuksteleiding

Xoxo Gof & Luna



Horizontaal
5. Wie gaat er de gekste schijfkes opleggen?
7. Wie gaat er de kok(kin) zijn van de groep?
8. Wie gaat er over een bed struikelen in de nacht

en zo zijn/haar voet verstuiken?
10. Wie gaat er zijn/haar wekker 10x laten afgaan

voor hij/zij opstaat?
12. Wie gaat er de eerste dag te laat komen in de les?

Verticaal
1. Wie gaat er stiekem thuis gaan douchen?
2. Wie gaat er de leukste outfits aandoen

om naar school te gaan?
3. Wie gaat het eten laten aanbranden?
4. Wie gaat er de bijlesgever zijn voor de anderen?
6. Wie gaat elke avond als laatste in bed kruipen?
9. Wie gaat er in slaap vallen tijdens de les

door een slaaptekort?
11. Wie gaat er het meest naar het toilet moeten in de nacht?



OZON

Zaterdag 25 september vond het beste, leukste, meest
muzikale en meest ecologische festival van Gontrode en
omstreken plaats! Na een jaartje pauze was dit weer een top
editie. Wij hebben er enorm van genoten en hopelijk jullie
ook. Bedankt aan iedereen die erbij was!
Hopelijk zien we jullie volgend jaar ook ;)



Dag Van De Jeugdbeweging

Na een jaartje het lekkere ontbijt te moeten overslaan, staat
de belangrijkste dag van het jaar terug in onze agenda en
deze keer met een super lekker en uitgebreid ontbijt!
Vrijdag 22 oktober is het namelijk dag van de jeugdbeweging.
Een dag die in het teken staat van de jeugdbeweging en
waarop wij vol trots tonen dat we lid zijn van de Chiro. We
trekken ons uniform aan en we vliegen erin!
Om de dag goed te beginnen zijn jullie eerst allemaal welkom
op het gemeenteplein in Melle voor een lekker ontbijt! Breng
een beker mee als je graag een warme chocolademelk drinkt.
Voor iedereen die in uniform komt is het ontbijt gratis en
anders wordt er een bijdrage van 1 euro gevraagd.
De leiding zal zeker aanwezig zijn om jullie te verwelkomen en
wij hopen dan ook om jullie talrijk aanwezig te zien.



Uniform

Als Chirogroep kiezen wij ervoor samen herkenbaar te zijn en
in uniform naar onze werking te komen. Vanaf de Rakwi’s
verwachten wij onze leden in een volledig uniform. Dit houdt
een blauwe trui of hemd en een rode t-shirt als bovenstuk in,
en een beige Chirorok of –broek. Tsjoepen en Speelclub
hoeven geen echt Chiro-uniform te kopen, maar mogen de
juiste kleuren volgen. Een uniform kan je kopen in de Banier.

Aalst: Molenstraat 65
Ma—za: 10u-13u, 13u30-18u
Zo: gesloten (want dan ist Chiro!)
Gent: Hoefslagstraat 1 (zijstraat Lange Munt)
Ma—za: 10—13u, 13u30-18u
Zo: gesloten (want dan ist Chiro!)

Wij verkopen zelf ook tweedehands uniformen voor €10 per
stuk. Voor meer informatie kan je terecht bij Laure Mathys
(0470/44.79.81) vóór of ná een Chirozondag. Om onze
uniformkast gevuld te houden kopen wij zelf ook uniformen
over waar de leden uitgegroeid zijn, voor €5 per stuk.



Contactgegevens leiding

TSJOEPEN
Laure Mathys:
0470/44.79.81
Margot De Clercq:
0474/30.21.85
Amelie Vankerckhove:
0498/20.99.39

SPEELCLUB
Ibe Snoeck:
0497/38.60.25
Jonah van Kerckhove:
0491/59.26.76
Lyssa De Weirdt:
0475/33.97.98

RAKWI’S
Astrid Haesaert:
0486/46.77.99
Milena Claeys:
0470/62.14.10

TITO’S
Elias Vermeulen:
0492/82.53.63
Judith Verheyen:
0473/81.54.70
Jolien De Boevere:
0491/37.14.18

KETI’S
Emily Beurick:
0471/55.20.85
Liesl Deveugle:
0473/47.73.75

ASPI’S
Goffrey Van Lierde:
0477/05.68.80
Luna Bekaert:
0483/45.62.38



Wist je dat …

- er 5 nieuwe leiding is?
- we met 15 leiding zijn?
- we Jasmien, Margi en Lotte nu al zot hard missen? :’(
- dit jaar de VONKEN er gaan afspatten, want das

namelijk het jaarthema? ;)
- Amelie haar rijbewijs heeft?!
- Ozon superleuk was?
- alle leiding studeert?
- Miss Corona hopelijk eindelijk weg is?
- Dag van de jeugdbeweging 22 oktober is?
- er dan een ontbijt is op het gemeenteplein in Melle?
- de leiding op kampverkenning is geweest?
- het een super zot kampterrein geworden is?!?!
- kamp weer zal doorgaan van 21 tot 31 juli?

Vind ons op
WEBSITE http://www.chirogontrode.be/

MAIL groeps@chirogontrode.be

FACEBOOK Chiro Gontrode

INSTAGRAM chiroroo

http://www.chirogontrode.be/
mailto:groeps@chirogontrode.be

